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 مهمقد

اصطالح   شود.  ، تعریف میمبنای تعهدی بر شده تهیه مالی صورتهایعناصر  ،این بیانیهدر  .1

را تشطکی    مالی صورتهایشود که اجزای اصلی  عناصر به طبقات کلی از اقحم اطحق می

 گزارشطرر  واحطد ثیرگذار بر أعناصر، در نتیجه معامحت یا سایر رویدادهای ت ایندهد.  می

 موجطودی ماننطد   ،دهنده عناصطر  تعریف اجزای تشکی  جای بهاین بیانیه  .دآی وجود می به

 نماید. می کیدأآنها ت ویژگیو  کلیبر طبقات  ،اسناد پرداختنی و گذاریها نقد، سرمایه

 رويكرد مورد استفاده جهت تعريف عناصر

 سطت. بطدهی ا  -رویکرد مورد استفاده در این بیانیه جهت تعریف عناصر، رویکرد دارایطی  .7

شطود و سط      این رویکرد ابتدا دارایی و بدهی براساس ویژگی ذاتی آنها تعریف مطی  در

 گردد. تعریف می  مبنا درآمد و هزینه این بر

 شناخت

 تعريف شناخت

 گزارشطرر  واحطد مالی یطك   اصالح  شناخت به فرایند انعکاس یك عنصر در صورتهای .3

مبلغ پولی یطك عنصطر و احتبطا     کردن عنوان و  اشاره دارد. شناخت، متضمن مشخص

 مبلغ در جمع اقحم صورتهای مالی است. آن

 شناخت اصلیمعيارهاي 

باشطد تطا    داراقلط  بایطد    هطر شود کطه   اطحق می ویژگیهایی شناخت، به اصلیمعیارهای  .4

شناخت  اصلی معیارهای عنوان بهاین بیانیه، دو معیار را  منعک  گردد. مالی صورتهای در

 باشطد و  مطالی  صطورتهای صر اعن از یکیتعریف  با منالبققل  باید  یك (1د. کن معرفی می

 عنصر یك معنای تعیین مبلغ پولی گیری، به گیری باشد. اصالح  قاب  اندازه قاب  اندازه (7

 اطمینان معقول است. با
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الزم بطرای   ویژگیهای، گردید عنوان 4شناخت که در بند  اصلیهر دو معیار  احرازهرچند  .1

مطدنرر   موارد دیرری نیطز بایطد  در مورد شناخت،  گیری تصمی  از قب  اما ،هبتنداخت شن

 تحلیط  گیری یك خاصه مناسب، ارزیطابی اهمیطت و    توان به اندازه می جمله از. قرار گیرد

معیارهای  دارای است ممکنبنابراین یك قل   منفعت شناسایی یك قل  اشاره نمود. -هزینه

 ، شناسایی نشود.یاد شدهدلی  مححرات  شناخت باشد اما به اصلی

شناسطایی   نیطز  مطالی  صورتهای حتی اگر درشد، با منالبق تعریف یك عنصر قل  که با هر .6

گیری نباشطد، یطا    قاب  اندازهآن قل   است ممکنبرای مثال گردد.  نشود یك عنصر تلقی می

 نباشد. اهمیت بامبلغ آن 

 دارايی

 تعريف دارايی

یا منطافع   و خدمات بالقوه دارای گزارشرر واحدکه برای  استکنترلی  حتدارایی، منبع ت .2

 اقتصادی آتی باشد.

دهطد و   قطرار مطی   توجطه  مطورد تعریف دارایی تنها وجود یا عدم وجود یطك دارایطی را    .8

 دهد.  مدنرر قرار نمی را آنشناسایی  زمان گیری و اندازه نحوه

  ويژگيهاي ذاتی دارايی

 .اسطت هطا   دارایی در ذات ویژگیهاشود. این  ذاتی آن ناشی می یویژگیهاز تعریف دارایی ا .9

شطود.   محبو  می گزارشرر واحدباشد، دارایی  ویژگیکه دارای دو  یصورت دریك منبع 

باشطد کطه بتوانطد در آینطده مطورد       اقتصادی منافعیا  و اول اینکه، آن منبع دارای خدمات

حاص  از آن منبطع، در تطاری     اقتصادی منافعیا  و استفاده قرار گیرد. دوم اینکه، خدمات

توانایی دستیابی  گزارشرر واحد، نتیجه درباشد و  گزارشرر واحدگزارشرری تحت کنترل 

 دیرران از دستیابی به آنها را داشته باشد. منعو  اقتصادی منافعیا  و به آن خدمات
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؛ منطابع مطالی،   جملطه  ازتلطف   برای دستیابی به اهداف خود، از منابع مخ گزارشرر واحد .12

رونطد   گیرد. با این وجود، این منابع دارایی به شطمار نمطی   اقتصادی، انبانی و ...( بهره می

 باشند.ذاتی دارایی برخوردار  ویژگیهایاز  اینکه مرر

دیرطری   ویژگیهطای منابع دارای  از ببیاری، 9ذاتی عنوان شده در بند  ویژگیدو  بر عحوه .11

یطا   و کند. دستیابی به خدمات دارایی کمك می عنوان بهجهت شناسایی آنها  که در هبتند

ایطن ویژگطی    آیطد، امطا   اغلب از طریق مالکیت قانونی به دست می دارایی اقتصادی منافع

یطا   و حقطوق قطانونی مربطوه بطه خطدمات      هطا مصطداق نطدارد زیطرا    یهمه دارای مورد در

تطوان   آید. برای مثال مطی  دست بهونی نیز قان مالکیت کبب تواند بدون می اقتصادی منافع

 .اشاره کرد تملیك شره به هطریق قراردادهای اجار از شده کببداراییهای  به

مطانع از   ویژگطی ، اما نبطود ایطن   هبتند، اغلب مشهود و قاب  مبادله گزارشرر واحدمنابع  .17

 گزارشرر واحد مثال در صورتی که عنوان بهد. شو دارایی نمی عنوان بهاحتبا  یك منبع 

مند شود و دستیابی سایر واحطدها   بهره  مانند عحئ  تجاری( بتواند از منافع منابع نامشهود

 رود. بطه شطمار مطی    گزارشطرر  واحطد آن منافع را منع یا کنترل نماید، آن منابع، دارایی  به

د نتوانط  گزارشطرر  واحطد باشد، حتی اگر  اقتصادی منافعتواند دارای  یك منبع می همچنین

تواند خدمات  مثال، ماشینی که هنوز می عنوان بهمنبع را مبادله کند یا به فروش رساند.  آن

نیاز را ارائه دهد حتی اگر بازاری بطرای فطروش آن وجطود نداشطته باشطد، دارایطی        مورد

 شود. محبو  می

 اقتصادي منافع وخدمات 

اسطت.   اقتصطادی  منطافع ا هطا، توانطایی ارائطه خطدمات یط      دارایطی ذاتطی   ویژگیهاییکی از  .13

 که حالی در، شود گزارشرر واحدجریان ورود وجوه نقد به  به منجرتواند  می اقتصادی منافع

رسطانی بطه    نریر خطدمت های دیرری  تواند به شیوه یك دارایی می قاب  ارائه توسطخدمات 

ریهطای  ، و گالاهط  هایی مث  پارکهای عمطومی، مطوزه  مثال، دارایی عنوان به عموم محقق شود.
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 ،یتحقیقات هایفرصت ای ک  یا با مشارکت اختیاری الزحمه یا با حق رایران صورت به ،هنری

 کند. برای عموم فراه  می آموزشی و تفریحی

از  ثالث اشخاصو  گزارشرر واحدتوسط  است ممکنیك منبع  اقتصادی منافعخدمات یا  .14

مثطال،   عنطوان  بطه ر گیطرد.  مشترک مطورد اسطتفاده قطرا    طور بهطریق قراردادهای خاص، 

توانند در یك مشارکت خاص با یکدیرر شریك شوند  می سایر اشخاصو  گزارشرر واحد

یك  این وضعیت، هر و بر این اساس در منافع موجود در مشارکت خاص سهی  گردند. در

 داشته باشند. را به خود با حقوق متعلق سبهایی متنایتوانند دارای از طرفین می

 کنترل

اسطت. کنتطرل، بطه توانطایی      بطودن آن  کنتطرل  تحطت  ،ذاتی یطك دارایطی   ویژگیومین د .11

 و موجطود در یطك منبطع    اقتصطادی  منطافع یطا   و در دستیابی به خطدمات  گزارشرر واحد

در مطواردی  شطود.   ( اططحق مطی  اقتصطادی  منافعیا  و دستیابی دیرران  به آن خدمات منع

وجطود،   ایطن  خود را اعمطال ننمایطد. بطا    کنترلفعال،  طور به گزارشرر واحد است ممکن

 عنطوان  بطه  منبطع را دارد، آن  منبعتوانایی اعمال کنترل بر یك  گزارشرر واحدکه  زمانی تا

به ماهیطت   ببته ،کنترلدر اعمال  گزارشرر واحدرود.  به شمار می گزارشرر واحددارایی 

 کطاال یطا   برای تولیداز آن  تواند منبع مربوطه را نرهداری یا مبادله کند، می ،منبع موردنرر

 برای تبویه بدهیها مورد استفاده قرار دهد. را آنخدمات استفاده کند، یا  ارائه

 آن قادر به اعمال کنترل بطر  رغ  استفاده از یك منبع، علی گزارشرر واحددر برخی موارد،  .16

اینرونطه منطابع،   به آن منبع را محدود یا منع نمایطد.   انتواند دستیابی دیرر نیبت زیرا نمی

که از آنها  برای اشخاصی اهه بزرگرا برای مثال، شوند. محبو  نمی گزارشرر واحددارایی 

، ایطن اقطحم، تنهطا دارایطی     کطه  حطالی  درنماید  فراه  می اقتصادی منافعکنند،  استفاده می

 داراست. را آنکنترل  توانشود که  محبو  می شخصی

در دسطتیابی بطه    گزارشطرر  واحطد که توانایی  ر این استبیانرذاتی یك دارایی  ویژگیهای .12

یك منبع، ناشی از وقوع رویدادی در گذشطته اسطت. قصطد یطا      اقتصادی منافعخدمات یا 
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شود. بطرای   ایجاد یك دارایی نمی به منجرتوانایی دولت برای تحصی  یك منبع در آینده، 

بطه   قبط  دسطتیابی   بایطد از  گزارشرر واحدمنابعی که مالابق با تعریف یك دارایی هبتند، 

آن  منبع را کبب کرده باشد و دستیابی واحدهای دیرر به یك اقتصادی منافعیا  و خدمات

 منبع یا خدمات اقتصادی را محدود نموده باشد.

 بدهی

 تعريف بدهی

خططروم منططابع از  ایفططای آن مبططتلزماسططت کططه  گزارشططرر واحططدبططدهی، تعهططد فعلططی  .18

 خواهد شد. گزارشرر واحد

  دهطد و نحطوه   قطرار مطی   توجه موردتعریف بدهی تنها وجود یا عدم وجود یك بدهی را  .19

 دهد.  مدنرر قرار نمی را آن شناسایی زمان گیری و اندازه

  ويژگيهاي ذاتی بدهی

 ویژگیدارای دو  گزارشرر واحدبدهی  شود. ذاتی آن ناشی می ویژگیهایتعریف بدهی از  .72

ایفطای تعهطد   باشد. دوم اینکه،  می گزارشرر واحدی تعهد فعلی ذاتی است. اول اینکه، بده

 است. گزارشرر واحدخروم منابع از  مبتلزم

 تعهد فعلی

ای مشطخص   انجام وظیفه یا ایفای مبئولیت به شطیوه  به الزام در این بیانیه، تعهد، به معنای .71

یر رویطدادهای  معامحت یطا سطا   نتیجه دراست. داشتن تعهد فعلی بدین معناست که تعهد 

لذا قصد انجطام یطك کطار در آینطده حتطی       نرردیده است. ایفاگذشته ایجاد شده و هنوز 

 شطود  ایجاد مطی تعهد فعلی، زمانی  شود. تأمین اعتبار، تعهد فعلی محبو  نمی صورت در

انتقال  به ملزمبه واساله انجام عملی خاص یا وقوع رویدادی مشخص،  گزارشرر واحدکه 

 ن شده باشد.منابع به دیررا
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 آن بطر  ها و الزامات حطاک  قرارداد قوانین و شرایط از گزارشرر واحدببیاری از تعهدات  .77

بابطت   گزارشطرر  واحطد مثطال؛   عنطوان  بطه  که دارای پشتوانه قانونی است.شود  ناشی می

 بطه  ملطزم وام، خرید نبیه داراییها، اسطتفاده از دانطو و مهطارت کارکنطان، و ...      دریافت

شطره الزم بطرای وجطود یطك بطدهی       ،تعهد قانونی ،حال این با .باشد هدات میتع ایفای

 تواند بیانرر وجود بدهی باشند. شود بلکه سایر تعهدات نیز می محبو  نمی

 تعهد ايفاي

، هطی  راهطی بطرای    گزارشطرر  واحطد تواند بدهی تلقی شود که  یك تعهد در صورتی می .73

مبلغ و زمطان ایفطای    مورد دروجود  این ندارد. باجلوگیری از خروم منابع برای ایفای آن 

گیری بدهی مطدنرر قطرار    ابهام وجود داشته باشد. این ابهامات در اندازه است ممکنتعهد 

بطین  تعهد، طبق قانون یطا قطرارداد     ایفایشرایط یا رویدادهای تعیین کننده زمان گیرد.  می

تعهطد   ایفطای زمطان   ،اردادهطا شود. در اغلب قر و واحد دیرر مشخص می گزارشرر واحد

تعهد با وقوع رویطدادی   ایفایکنند که  مشخص است اما در برخی موارد، طرفین توافق می

 حالطت  این درخاص یا بنا به درخواست دریافت کننده دارایی یا خدمات انجام شود، که 

و واحطد دیرطر،    گزارشطرر  واحدزمان تبویه مشخص نیبت. اگر در تاری  گزارشرری، 

گیطری   در تصمی  گزارشرر واحدبا تبویه تعهد نداشته باشند و  راباله دریا تفاهمی  توافق

تعریطف   شطرایط  واجطد عم  داشته باشد، این تعهد  پیرامون چرونری تبویه تعهد آزادی

 بدهی نیبت.

 از ببطیاری بطا مبلطغ تبطویه     رابالطه  درپیرامون زمان تبویه تعهطد،   اطمینان عدم بر عحوه .74

مثال، مبلغ موردنیطاز بطرای تبطویه تعهطد،      عنوان بهوجود دارد.  اطمینان دمعتعهدات نیز 

کاهو در قیمتهای بطازار(،   نندمابه وقوع یا عدم وقوع یك رویداد آتی   توجه باتواند  می

براسطاس تحلیط  هرگونطه عوامط  احتمطالی       گزارشرر واحدمحتم  باشد. با این وجود، 

 با ارتباه در اطمینان عدم. استعهد به ایفای تعهد خود تأثیرگذار بر زمان و مبلغ تبویه، مت

 گیرد. قرار می توجه موردگیری بدهی  مبلغ یا زمان تبویه تعهد، در اندازه
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ال آن متعهد است، در زمان شطناخت بطدهی   بدر ق گزارشرر واحدکه  غالباً هویت شخصی .71

تلقطی  بطدهی  ذاتطی یطك    ویژگطی  ،باشد، اما آگاهی از هویت شخص ذینفطع  مشخص می

 افتطادگی  کطار  ازدولطت یطك قطرارداد بلندمطدت      اسطت  ممکنمثال،  عنوان به. شود نمی

 از آنها باخبر باشد. یك هرکارکنان خود داشته باشد بدون اینکه از هویت  با

 ها درآمدها و هزينه ،خالصارزش 

 ارزش بطه  وهمربتعاریف  اما شود، ذاتی آنها ناشی می ویژگیهایتعریف دارایی و بدهی از  .76

ایطن رو، در ارزیطابی    از  ست.ا از تعریف دارایی و بدهی برگرفته،  درآمد و هزینه ،خالص

درآمد و هزینه هبتند، باید بطه تعریطف    ،خالص ارزش که چه اقحمی مالابق با تعریف  این

 د.کردارایی و بدهی مراجعه 

 ارزش خالص تعريف

 گزارشطرر  واحطد های ارزش ک  بدهیهای عبارت از ارزش ک  داراییها من خالص،ارزش  .72

 است.

 تعريف درآمد 

افزایو در داراییها، کاهو در بطدهیها، یطا ترکیبطی از هطر دو کطه      از  است درآمد عبارت .78

 .شود خالص طی دوره می ارزش افزایو به منجر

 نحطوه دهطد و   قطرار مطی   توجطه  مورداین عنصر را  یا عدم وجود . تعریف درآمد، تنها وجود79

 دهد. مدنرر قرار نمی را آن شناسایی زمان و گیری ازهاند

 تعريف هزينه 

کاهو در داراییها، افزایو در بطدهیها، یطا ترکیبطی از هطر دو کطه      هزینه عبارت است از  .32

 شود. خالص طی دوره می ارزش کاهو به منجر

و چرطونری  دهطد   قرار می توجه مورداین عنصر را  یا عدم وجود. تعریف هزینه، تنها وجود 31

 دهد. مدنرر قرار نمی را آن شناسایی زمانگیری و  اندازه



 

 

 


